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1. VUODELLE 2019 ASETETUT PAINOPISTEALUEET 

 
a. Hoitoprosessien ja yhteistyön tehostaminen  

Palveluita tuotetaan asiakaslähtöisesti huomioimalla olemassa olevat taloudelliset voimavarat, väestön to-

delliset tarpeet (tiedolla johtaminen) sekä toimintaympäristön tulevat muutokset (sote-lainsääntö). Kehittä-

minen pohjautuu hoitoprosessien sujuvoittamiseen ja yhteistyön lisäämiseen sekä toimialueen sisällä että 

palvelujen yhdyspinnoilla. Tehtäväalueiden toimintojen kehittämisen kärjet ovat:  

 

• Vastaanottopalvelujen sisällön kehittäminen ja saatavuuden parantaminen. Tavoitteena on, että muu-

tokset toteutetaan pääsääntöisesti ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla, uusilla palvelutuotannon jär-

jestämistavoilla sekä suunnitelmallisella, perustoiminnan tunnistetuista tarpeista lähtevällä sähköisten 

palvelujen ja uuden teknologian hyödyntämisellä asiakastyössä.  

• Kotiin annettavien palvelujen onnistuminen edellyttää hoitoprosessien saumatonta toimivuutta ja erit-

täin hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön yhteistyötä. Koti- ja sairaalapalvelujen sisäistä pai-

nopistettä siirretään kotiin annettaviin palveluihin ja tehostettuja kotikuntoutusjaksoja jatketaan.  

• Toimintatapoja uudistetaan ja palveluita sähköistetään hyödyntämällä teknologiaa ja digitaalisia mah-

dollisuuksia. 

• Kuvantamispalveluiden tarkastelu sote-uudistuksen mukaisesti. Neuvottelut kokonaisuudesta Sata-

diag:n kanssa sisältäen ajanmukaisen ja toimivan laitteistokokonaisuuden. Perusterveydenhuollon su-

juvien palveluiden taustalla on toimivat sairaanhoidollisten tukipalvelut. Kuvantamisen häiriöttömällä 

toiminnalla on oleellinen merkitys hoitoprosessien sujuvuuden kannalta.  

 

 

Mittarien toteuma 2019/1-3:  
- valinnanvapaus: tulijat 16 /lähtijät 12; nettovaikutus + 4 

- henkilöstömäärä 31.3.2019: 274 henkilöä (vakinaiset 220, määräaikaiset 54)  

- osaston kuormitus kuukausi keskiarvoista 82,3, kotisairaalan potilasmäärä kuukausikeskiarvoista 9,3 

- asiakaspalaute: asiakaspalautemittarin arvot – NPS-luku vuoden lopussa kaikkien vastausten osalta oli 

51,99 (vuonna 3/2018: 49,23) (voi vaihdella -100 ja 100 välillä) ja 1-3/2019 arvo oli 54,44, joten asia-

kaspalautteen mukaan palvelu on parantunut. Jonotusaikaan oltiin tyytymättömiä (n. 28 % vastauksista) 

ja tyytyväisiä oltiin ammattitaitoon (55 % vastauksista). Kokonaisvastausmäärä oli 1124 vastaajaa 

tammikuusta maaliskuun loppuun mennessä. 

 

Kehittämisen kärjet ovat toiminnassa tai tulossa käyttöön ensimmäisellä vuosipuoliskolla esim. etälaitteis-

topilotti uuteen päivystävään kotisairaanhoitotyöhön. Digitaalisia järjestelmiä on valmisteltu tai otettu käyt-

töön kuten esim. chat palvelu neuvolatoiminnassa. Vastaanottopalveluiden kehittämistyö on sujuvoittanut 

asiakaspalvelua ja lyhentänyt hoitoon pääsy aikoja. Kuvantamispalveluiden liikkeenluovutus Satadiag:lle 

toteutui 1.4.2019. Hoitoprosessien ja yhteistyön kehittämistä sisältöjen osalta on kuvattu tarkemmin kappa-

leessa 2. tehtäväalueittain. 
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 b. Vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen ja henkilöstön muutostuki 
Sote-uudistuksessa on kysymys merkittävästä julkisen palvelutuotannon ja järjestämisvastuun muutoksesta. 

Sote-uudistuksen mukaisesti 1.1.2020 tai myöhemmin toiminta ja työntekijät tulevat siirtymään maakunnal-

lisen toiminnan piiriin. Muutoksessa olennaisinta on saada henkilöstö muutokseen mukaan siten, että muu-

tos toteutuu mahdollisimman hallitusti, suunnitellusti ja vaiheistetusti. Sote-uudistus koskee kaikkia; sekä 

julkisia että yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelutyöntekijöitä.  

 

 Tuetaan henkilöstöä muutoksessa 
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 Tiedotetaan asioista riittävästi 

 Pidetään yllä hyvää työnantajaimagoa 

 Tuetaan henkilöstön hyvinvointia 

 Tuetaan kuntayhtymän tehtävän mukaista henkilöstön osaamisen kehittämistä 

  

Mittarien toteuma 2019/1-3:  
- henkilöstön vaihtuvuus 3,18 (31.3.2018: 2,17) 

- sairauspoissaolot laskivat edellisvuoteen verrattuna 31.3.2019: 9,1 % (31.3.2018: 11,08 %) 

- kiinnostus avoimiin tehtäviin: alkuvuodesta 2019 avoimia tehtäviä oli 5 kpl, joihin hakijoita oli yhteen-

sä 17 

- koulutuksia yhteensä 80 henkilöllä alkuvuodesta 

- työtyytyväisyys kysely toteutetaan vasta vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä. 

 

c. Yhteistyö kuntayhtymän alueella ja Sote-valmistelu 

 

Kuntayhtymä ja sen jäsenkunnat tuottavat yhteistyössä asiakaslähtöisiä palveluja. Näin varmistetaan hoito-

prosessien toimivuus. Palvelukokonaisuutta kehitetään osaksi tulevaa maakunnallista sosiaali- ja terveyden-

huollon toimintajärjestelmää. 

 

Muutoksia suunnitellaan ja muutoksen vaikutusten arviointi toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteis-

työnä (esim. vanhainkotien ulkoistukset, neuvolatyö, ennalta ehkäisevä työ, tietosuojatyö, vanhustenhuollon 

kokonaisuus, liikuntapalvelutyö, rekrytointien pegasos käyttöoikeus). 

 

Satakunnassa organisoitumista jatketaan hallituksen linjausten mukaisesti maakuntauudistuksen ja sote-

uudistuksen yhteisellä valmistelulla. Soten osalta valmisteluryhmät jatkavat valmistelua vuonna 2019. Väli-

aikainen valmisteluelin valmistelee maakunnan sote-järjestämistä maakuntahallitukselle.  

  

Satakunnan maakunta sai rahoitusta 3,5 M€ henkilökohtaisen budjetoinnin pilotointiin. Pilotti voidaan aloit-

taa lainsäädäntöpakettien hyväksymisen jälkeen ja valinnanvapauslain sisällön ja aikataulun täsmennyttyä. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen jälkeen maakunnat vastaavat sosiaali- ja terve-

yspalveluista. Kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Uudistuksen yhteydessä 

tulee huolehtia, että kuntiin jää riittävästi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntemusta. Maakun-

tien tehtävänä on tarjota tukea ja asiantuntemusta kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön. 

Alueellisen yhteistyön tarve terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tulee entisestään korostumaan. 

 

Kuntayhtymä on mukana vuonna 2019 jatkuvissa Satasoten maakunnallisissa hankkeissa, jotka tukevat pal-

velujen kehittämistyötä. Näitä ovat mm. Sata-Lipake, Vesote, Satakunto, Sataosaa, Satula, Satakunnan polut 

hoitoon ja kuntoutukseen sekä Neuvokas perhe -hankkeet. Lisäksi kuntayhtymä on mukana ikäihmisten 

hoidon kehittämisen I&O -muutosohjelmassa ja Yhteensä sata -hankkeessa, jonka päämääränä on innostaa 

henkilöstöä ja esimiehiä osallistumaan muutokseen sekä tukea heitä muutosarjessa.  

 

Selvitetään sosiaalipalvelujen kehittämistä jäsenkuntien kanssa integraation parantamiseksi. 

 

Mittarien toteuma 2019/1-3: Satasoten piloteissa mukana oleminen ja valmistelutyössä mukana olevien 

määrä/kattavuus kuntayhtymässä  

 

Sote-uudistuksen valmistelu loppui maan hallituksen ilmoittaessa 8.3.2019 hallituksen eroamisen ja sote-

uudistuksen kaatumisen. Alku vuoden sote- ja maakuntavalmistelua on tehty, mutta maaliskuun alkupuolen 

jälkeen Satakunnan maakunta valmistelun projektitoimistoa on ajettu alas, sekä työryhmätyöskentely on lo-

petettu. Kehittäminen ja suunnittelu maakuntavalmistelun osalta on päättynyt maaliskuussa.   

 

Jäsenkuntien kanssa on tehty yhteistyötä alku vuosi. Kehy-ryhmä eli kuntayhtymän johto ja jäsenkuntien 

perusturvajohtajat ovat kokoontuneet kuukausittain yhteistyöasioissa ja muutostarpeita on viety systemaatti-

sesti eteenpäin. Yhteistyötä kuntayhtymän ja jäsenkuntien kesken on tehty mm. nepsy-koulutuksen hankin-

nassa ja päihdehuollon prosessien parantamisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tilaselvitystä jäsenkuntien 

kanssa on käynnistelty. 
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2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN  

2.1 Kuntayhtymän kokonaistavoitteiden toteutuminen 

 
Kuntayhtymän palvelutuotannon lähtökohtana on oma toiminta, jota täydennetään tarpeellisin osin ostopalve-

luilla. Kansanterveystyössä poikkeuksen muodostaa Eurajoen terveysasema, joka on ollut kokonaan ulkoistettu 

kunnan mukaan tullessa kuntayhtymään 2011 alusta. Päihdehuollon avopalveluissa, psykososiaalisissa avopal-

veluissa sekä vammaispalveluissa kuntayhtymä tukeutuu huomattavassa määrin ostopalveluihin. Myös suun ter-

veydenhuollon vaikean henkilöstöpulan vuoksi on jouduttu turvautumaan yksittäisiin ostopalveluhammaslääkä-

reihin; tilanne on kuitenkin parantunut vuoden 2017 aikana huomattavasti. 

 

Ennaltaehkäisevän perusterveydenhuollon toiminta on perustunut valtakunnallisiin terveyden edistämisen suun-

nitelmiin sekä osaksi myös omassa toiminnassa esille tulleisiin kehittämistarpeisiin. 

 

Osaamistasoa on kehitetty asiantuntijahoitajajärjestelmää kehittämällä ja täsmentämällä henkilöstön koulutuksen 

vuosittaisia painopistealueita sekä parantamalla prosessien toimivuutta. Toiminnan painopisteen suuntaaminen 

avopalveluihin on vähentänyt huomattavassa määrin hoitopäivien määrää. Hoitopäivien vähentämiseen on vai-

kuttanut myös kotiin annettavien palveluiden lisääminen. Toimintakertomusvuonna on valmisteltu edelleen ter-

veyskeskussairaalan paikkaluvun vähentämistä sekä kehitetty edelleen uusia kokeilussa olevia kotiin annattavia 

palveluja esim. tehostettua kotikuntoutusta ja kotisairaalatoimintaa. Nämä toimet osaltaan kehittävät toiminnan 

vaikuttavuutta sekä taloudellisten tavoitteiden saavutettavuutta. 

 

Erikoislääkärijohtoisen toiminnan myötä kuntayhtymä pystyy osaltaan vaikuttamaan jäsenkuntien terveyden-

huollon kokonaiskustannuksiin.   

 

 

 

2.2 Tavoitteiden toteutuminen tehtäväaluetasolla toteuma 1 - 3 

2.2.1 Hallinnon ja talouden tehtäväalue 

Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: huollon palvelut (ravintohuolto, kiinteistöhuolto, 

siivouspalvelut, välinehuolto sekä varastotoiminta), toimistopalvelu (mukaan lukien atk-palvelut) ja muut hal-

linnon palvelut (potilasasiamies, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja työllistämistuki) sekä luottamuselinhallinto 

(yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta ja yhteistoimintaelin).  

 

 

 TAVOITTEET: 

1. Asiakaspalvelun kehittäminen 

1. Kustannuslaskennan jatkaminen ja kehittäminen suoran valinnan palveluissa 

2. Tietoteknisten perusvalmiuksien lisääminen Pegasos-ohjelmissa 

3. Tiedottaminen potilaan oikeuksista potilaalle itselleen sekä terveydenhuoltohenkilöstölle ja muille toimijoil-

le 

4. Asiakasta helpottavien asiointitapojen kehittäminen 

5. Muistutusten ja kanteluiden kehityksen seuraaminen ja reagointi tarvittaessa 

2. Toimivat ja tehokkaat tukipalvelut 

1. Arkistointisuunnitelman jalkauttaminen eri toiminnoille. Pöytäkirjat sähköiseen tallennusarkistoon 

2. Palkkahallinnon asiakirjat ja listaukset sähköiseen tallennusarkistoon 

3. Ostolaskujen seurannan kehittäminen 

4. Kerätyn asiakaspalautteen perusteella parannetaan ja kehitetään annettuja tukipalveluja (ravintohuolto, sii-

vous, huolto, atk-palvelut ja toimistopalvelut) ydintoiminnoille 

3. Vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen ja henkilöstön muutostuki 

1. Edistetään työnantajamyönteistä imagoa ja informaatiota 

2. Kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen 

3. Koulutussuunnitelmassa huomioidaan ammatillinen osaaminen ja täydennyskoulutustarpeet 

Kehityskeskustelujen kautta määritellään yksilöllisten koulutustarpeet 

4. Sisäiset turvallisuuskoulutukset koko henkilökunnalle ja poistumisharjoitukset 

5. Yhteistoiminta työterveyshuollon kanssa: ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen 

6. Tietohallinnon tehtävien keskittämisen selvittäminen ja sähköisen asioinnin vaiheittainen käyttöönotto 

7. Muutosjohtamisen tuki, viestintä, henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen 
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 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2019/1-3 

 

Taloustoimiston osalta tilinpäätös ja henkilöstötilinpäätös ovat valmistuneet suunnitellusti, lisäksi järjestelyerä-

neuvottelut ja niihin liittyvät laskennat ja selvittelytyöt saatiin päätökseen maaliskuussa. Satasoten muutosjoh-

tamisvalmennus esimiehille 2. vaiheen kaksi kokoontumiskertaan osallistuttiin tammi-helmikuussa muutosjoh-

tamisvalmennukseen osallistuville esimiesten osalta. Liikkeenluovutusneuvottelut Satadiag/röntgentoiminnot 

sekä yhteistoimintamenettely toteutettiin tammikuussa ja helmikuussa yhtymähallitus päätti liikkeenluovutusasi-

an röntgentoimintojen siirtymisestä Satadiagille 1.4.2019 alkaen.  

 

Työhyvinvointi: yhteisöllisiin harrastustoimintoihin kuuluvat tiistaisin toteutetut jumpat jatkuivat ja osanottaja-

määrä oli kiitettävä. Henkilöstökerho on kokoontunut ja suunnitellut kuluvan vuoden toimintoja sekä tyky-setelit 

tälle vuodelle laitettiin hakuun. Maakunta ja sote-uudistuksesta kaatumisesta viestitettiin intran kautta. Kevään 

henkilöstöinfossa jokaisella terveysasemalla käytiin läpi tilinpäätösasioita, hyvää asiakaspalvelua ja ajankohtai-

sia asioita henkilöstön kanssa. 

 

Tukipalveluiden osalta ict-palveluissa uuden virtuaaliympäristön asentaminen, suun terveydenhuollon Lifecare 

päivitykset ja palvelinvaihdokset ajoittuivat tammi-helmikuulle. Huollon osalta kuntayhtymän kiinteistön pe-

rushuollot on toteutettu ja korjauksia tehty. Lisäksi on suunniteltu ja valmistauduttu röntgenin saneeraukseen Sa-

tadiag:n uuden laiteasennuksen osalta. Vainajien kylmiöpaikkoja on lisätty tk-sairaalan yhteyteen ja piensanee-

rausta on tehty tk-sairaalan omaistentilojen osalta. Siivous ja ruokahuolto ovat toteutuneet suunnitellusti ensim-

mäisellä vuosineljänneksellä. Sijaisten saaminen tukipalveluihin on ollut haastavaa.   

 

2.2.2. Avohoidon tehtäväalue 

Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: alueellinen avohoito (lääkärinvastaanottotoiminta, 

neuvolatoiminta, suun terveydenhuolto, laboratoriotoiminta), keskitetty avohoito (päivystys, röntgen, fysiotera-

pia, työterveyshuolto sekä erikoislääkärijohtoinen toiminta) 

 

 TAVOITTEET: 

1. Tärkeimpien terveysongelmien toteaminen ja hoidon edelleen tehostaminen 

1. Kehitetään edelleen varhaisen puuttumisen toimintamalleja koko tehtäväalueella yhteistyössä tulevan 

sote-organisaation kanssa 

2. Jatketaan asiantuntijatiimien toiminnan kehittämistä peruserikoissairaanhoidossa 

3. Kehitetään ja monipuolistetaan potilasohjausmenetelmiä ja uudistetaan ohjauksen sisältöä 

4. Motivoidaan ja sitoutetaan potilas omaan hoitoonsa ja varmistetaan hoidon jatkuvuus ajan tasalla ole-

villa yksilöllisillä hoitosuunnitelmilla 

5. Valtakunnallisesti hyväksyttyjen toimintamallien ja -menetelmien hyödyntäminen (erilaiset Käypä hoito -

suositukset, verkko-/mobiilipohjaiset menetelmät ) 

2. Jatketaan virka-ajan vastaanottotoiminnan tehostamista  

1. Jatketaan konsultaatiotoimintaa erikoislääkärijohtoisissa palveluissa  

2. Valmistellaan käyttöön uutta työnjakomallia lääkärin, sairaanhoitajan ja fysioterapeutin yhteistyössä 

toimivalla akuuttivastaanotolle 

3. Kartoitetaan paljon palveluita käyttävät asiakkaat ja otetaan heille käyttöön omahoita-

ja/omalääkärimalli. Omahoitaja/omalääkäri paneutuu laaja-alaisesti asiakkaiden yksilöllisen hoitosuun-

nitelman laatimiseen 

4. Yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen kanssa kehitetään asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteis-

suunnittelua tukeva toimintamalli vastaanottotyöhön ja vakiinnutetaan sosiaaliohjausta terveysasemilla 

3. Kustannusvaikuttavat ja riittävät suun terveydenhuollon palvelut 

1. Työnjaon kehittäminen ja yhteistyön lisääminen muun avohoidon ja koti- ja sairaalapalveluiden kanssa. 

2. Hoidon jatkuvuuden varmistaminen ja omahoidon merkityksen korostuminen 

3. Käypä hoito-suosituksien noudattaminen 

4. Henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen sekä kannustava palkkapolitiikka 

5. Kustannustiedon lisääminen 

6. Ostopalveluista luopuminen 

4. Hyvinvoinnin edistäminen avopalveluissa 

1. Jatketaan poikkihallinnollista yhteistyötä kuntien kanssa ja ollaan aktiivisesti mukana luomassa uutta kaikki 

ikäryhmät huomioon ottavaa toimintamallia uuteen sote-organisaatioon 

2. Lapselle ja nuorelle sekä lapsen ja nuoren kehitysympäristöön tarjotaan oikea-aikaista ja riittävää apua 

moniammatillisessa yhteistyössä. Mahdollistetaan osaltaan jokaiselle lapselle yksi turvallinen aikuinen 

3. Vahvistetaan edelleen väestöterveyden edistämisessä tarvittavaa osaamista 

4. Jatketaan neuvolan toimintaohjelmien jalkauttamista ja näyttöön perustuvien toimintamallien sovellusta 
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huomioiden erityisesti imetysohjaus kansainvälisen Vauvamyönteisyys-ohjelman mukaisesti (Baby 

Friendly Hospital Initiative) 

5. Kerätään asiakaspalautteita systemaattisesti, reagoidaan palautteisiin ja kehitetään omaa toimintaa 

palautteiden perusteella  (mm. sähköisten palvelujen ja ajanvarauksen mahdollistaminen) 

6. Kehitetään työttömien terveystarkastusten sisältöä ja yhteistyötä TE-keskuksen kanssa 

5. Kuntoutustoiminnassa laadun ja yhteistyömuotojen edelleen kehittäminen 

1. Selkiytetään edelleen työn- ja vastuunjakoa sekä eri toimijoiden kesken että omassa organisaatiossa 

2. Fysioterapian tehokas hyödyntäminen osana tk-sairaalapotilaan hoito- ja kotiutusprosessia 

3. Vakiinnutetaan tehostetut kotikuntoutusjaksot osaksi kotisairaalatoimintaa 

4. Yhteistyömuotojen kehittäminen peruskuntien liikunta- ja sosiaalitoimen kanssa niin, että asiakkaan 

hoitoketju saadaan joustavasti siirrettyä kuntien peruspalveluihin 

5. Sovitaan arvioinnista ja käyttöön otettavista mittareista yhteistyössä tulevan sote-organisaation kanssa 

6. Työterveyshuollon kehittäminen 

1. Yhteistyön kehittäminen muuhun terveydenhuoltoon (esh/pth). Molemminpuolisten konsultaatioiden 

kehittäminen 

2. Työterveyshuollon palvelut turvataan nykyisessä laajuudessa kuntayhtymän omana toimintana vuoden 

2018 loppuun saakka 

3. Korvaavan työn mahdollistaminen 

4. Osallistutaan aktiivisesti työterveyshuollon palvelujen kehittämiseen osana sote-uudistusta 

7. Laboratorio- ja röntgentoimintaa kehitetään edelleen 

1. Kuvantamis- ja laboratoriotoiminnan edelleen alueellinen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden 

kanssa. Yhteistyön mahdollisuuksia selvitetään 

2. Valmistellaan sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto 

3. Kuvataan tukipalveluiden ydinprosessit yhteistyössä tulevan sote-organisaation toimijoiden kanssa 

4. Päivitetään röntgenin laatukäsikirja ja auditointi 

8. Erikoislääkärijohtoinen toiminta 

1. Laadukas erikoistasoinen diagnostiikka mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

2. Hoidon varhainen aloittaminen vähentää lähetteiden määrää erikoissairaanhoitoon 

3. Karsitaan päällekkäistä työtä hoidon eri tasoilla 

4. Jäsenkuntien kanssa käytävällä jatkuvalla yhteistyöllä potilas saadaan mahdollisimman nopeasti oikeaan 

jatkokuntoutuspaikkaan 

5. Vahvistetaan tiimityöskentelyä 

6. Mahdollistetaan kiireelliset radiologilausunnot 

9. Päivystys- ja ensihoidossa tiivistetään paikallista sekä alueellista yhteistyötä 

1. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi on tasalaatuista ja oikea-aikaista 

2. Kehitetään kotisairaalan ja lääkärinvastaanoton yhteistyötä 

3. Kanta-arkiston käyttö juurrutetaan päivittäiseen toimintaan 

10. Henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen 
1. Tehostetaan rekrytointia kehittämällä työnantajakuvaa ja oppilaitosyhteistyötä 

2. Koottua tutkimus- ja seuranta-aineistoa hyödynnetään väitöskirja- ja opinnäytetöihintöihin ja syventävi-

en opintojen suorittamiseen 

3. Suunnitelmallinen ja monimuotoinen osaamisen kehittäminen 

4. Työterveyshuollon painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään työhön 

5. Informoidaan tulevasta sote-muutoksesta henkilökuntaa 

6. Huomioidaan työergonomian mahdollisuudet työntekijän työntekijän voimavarojen sekä työ- ja toimin-

takyvyn säilyttämisessä 

 

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2019/1-3 
 

Avohoidon suoritteet ovat toteutuneet keskimäärin arvioidun mukaisesti tarkastelujakson aikana. Verrattuna 

vuoteen 2018 toteuma on noudattanut tarkemmin tasaista kertymää talousarvioon nähden. Tähän vaikuttaa ensi-

sijassa se, että tarkastelukausi 1-3/2019 on ollut rauhallinen infektiosairauksien osalta.  Vastaanoton toiminta-

mallien muutos etenee lisäten hoitajien työn vaikuttavuutta joka suunnitellusti vähentää jonkin verran lääkäri-

käyntien määrää. Vastaanoton toimintatapojen muutos ja tarkastelujakson hyvä lääkäritilanne ovat nopeuttaneet 

kiireettömään hoitoon pääsyä, joka tarkastelujaksolla on ollut keskimäärin 8,5 vrk lääkärin vastaanotolle hoito-

takuun lakisääteisen rajan ollessa 90 vrk.  

 

Ensiavun tiimin toiminta on vakiintunut. Hoitopolkukuvausten päivittämistä on jatkettu ja astmapotilaan hoito-

polku on nyt kuvattuna. Korvaushoidossa olevien potilaiden kuntoutumisen edellytyksiä ja lääkehoidon turvalli-

suutta on parannettu aloittamalla viikonloppujen valvotut lääkejaot myös Harjavallan terveysasemalla. Lisäksi 

käyttöön on otettu pitkävaikutteinen injektiovalmiste, joka vapauttaa aikaa valvonnasta varsinaiseen päihdehoi-

totyöhön. Viikonloppujaon toiminta on toteutettu lääkärinvastaanoton ja osaston yhteistyönä. Toimiva viikon-
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loppujako helpottaa potilaiden hoitoa ja kotilääkeoikeuksien ansaitsemiseen liittyvien sääntöjen luomista sekä li-

sää hoitohenkilökunnan turvallisuutta. 

 

Lastenneuvolatoiminnassa on aloitettu isäneuvolat. Ryhmäneuvola isille korvaa kuuden kuukauden ikäisen vau-

van yksilökäynnin. Tavoitteena on huomioida isät entistä enemmän neuvolatoiminnassa, vahvistaa isyyttä ja 

mahdollistaa vertaistuki jakamalla kokemuksia ja arjen tilanteita. Terveydenhoitajat ovat pilotoineet alueen 

asukkaiden toivomaa CHAT-palvelua. Kokemusten mukaan avoin keskustelukanava ei ole riittävä, vaan toivee-

na olisi henkilökohtaisempi palvelu. 

 

Fysioterapiapalvelujen kysyntä on ollut arvioitua suurempaa. Ymmärrys palvelujen merkityksestä osana potilai-

den kokonaisvaltaista hoitoa on lisääntynyt. Tavoitteena on ollut palvelujen liittäminen kuntoutujan hoitoproses-

siin ja kiinteäksi osaksi asiakkaan palvelukokonaisuutta. Fysioterapeuttien suoravastaanottoa kehitetään edel-

leen. Toiminta tuo kustannussäästöjä, koska asiakkaan ei tarvitse jonottaa ensin lääkäriin lähetteen saamiseksi ja 

sen jälkeen erikseen fysioterapiaan. Liikuntaneuvojan toiminta on vakiintunut ja kuntayhtymän toimintamallia 

on esitelty valtakunnallisissa tapahtumissa. 

  

Suunterveydenhuoltopalvelujen kysyntään on pystytty vastaamaan melko hyvin tarkastelujakson aikana. Tarkas-

telujakson lopulla kiireettömään suun terveydenhuoltoon odotusajat vaihtelevat toimipisteittäin kahdesta kol-

meen kuukauteen. Tammikuussa suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmään tehtiin suuri päivitys (Efficasta 

Lifecareen). Käyttöönotto sujui ilman suurempia ongelmia. Suun terveydenhuollossa otettiin samalla Kanta-

yhteys käyttöön. Pitkiä työvapaita ja sairauspoissaoloja on alkuvuoden aikana ollut tavallista vuotta enemmän, 

mikä on vaikuttanut sijaisten käyttöön sekä osin myös toiminnan sujuvuuteen, suoritteisiin ja hoitoon pääsyyn. 

Työnjakoa on edelleen kehitetty, mikä näkyy hammashoitajakäyntien kasvuna tarkastelujakson aikana viime 

vuoteen verrattuna (+11 %), vastaavasti hammaslääkäri- (-9 %) ja suuhygienistikäyntejä (-13 %) oli viime vuot-

ta vähemmän. 

 

Työterveyshuollon palvelujen yhtiöittämisvelvoitteesta seuraavaan uudelleenorganisointiin liittyvää selvitystyö-

tä on jatkettu. Työterveyshuollon lääkäriresurssi on ollut riittävä. Painotusta KELA I käynteihin on pyritty li-

säämään valtakunnallisten suositusten mukaisesti. 

 

Röntgenpalvelut siirtyvät liikkeenluovutuksena SataDiagille 1.4.2019. Liikkeenluovutuksen valmistelu on tar-

kastelukaudella edennyt suunnitellusti hyvässä yhteistyössä.  Röntgenlaitteiden uusiminen toteutetaan Sata-

Diagin toimesta ajankohtaisen tiedon mukaan hieman suunniteltua aiemmin jo kevätkauden aikana. 

 

Erikoislääkäritoiminnassa uusinta palvelua on lastenneurologin erikoislääkärin toiminta. Kokemukset palvelusta 

ovat erittäin myönteisiä ja yhteistyö kuntayhtymän sisällä sekä kuntien työntekijöihin on ollut tiivistä. Tarve las-

tenneurologin varsinaiselle erikoislääkärivastaanotolle ja moniammatilliselle työskentelylle on osoittautunut tar-

kastelujaksolla ennakoitua suuremmaksi ja vastaanotolle on ollut n. 2kk jono. Erikoislääkäriresurssin siirto kou-

lulääkärin työstä varsinaiseen erikoislääkärin vastaanottotyöhön tulevaisuudessa näyttää todennäköiseltä. Las-

tenneurologin vastaanoton tarve sekä geriatrin ja psykiatrin erikoislääkärityön tarve ovat olleet ennakoitua suu-

rempia. Erikoislääkärisuoritteiden toteuma on 44 %. Uutena toimintana yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopii-

rin ja Harjavallan kaupungin kanssa aloitettiin kerran kuukaudessa toteutuva fysiatrin ja psykiatrin sekä kuntout-

tavan työtoiminnan ohjaajien moniammatilliset yhteisvastaanotot vajaakuntoisille työnhakijoille. Toiminta on 

kolmen ensimmäisen kuukauden perusteella erittäin tuloksellista ja asiakaskeskeistä vähentäen olennaisesti poti-

laiden hoidon pirstaloitumista sekä epätarkoituksenmukaista ja kustannustehotonta palveluiden käyttöä lisäten 

siten tehdyn työn kustannusvaikuttavuutta.  

 

2.2.3 Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalue 

Tehtäväalue käsittää kotisairaanhoidon sekä terveyskeskussairaala-kotisairaalatoiminnan. Terveyskeskussairaa-

lassa on Harjavallassa 30 ja Eurajoella 10 akuuttisairaansijaa. 

 

TAVOITTEET: 

1. Hoidon porrastuksen kehittäminen 

1. Toimitaan asiakaslähtöisesti yhteistyössä terveyskeskussairaalan, kotisairaalan ja kotisairaanhoidon vä-

lillä ilman rajapintoja 

2. Yhteistyön jatkuva parantaminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa 

3. Terveyskeskussairaalan, kotisairaanhoidon ja kotisairaalan tarvitsemien erikoislääkärikonsultaatioiden 

käyttö 

4. Sairaalapalvelujen kokonaiskehittäminen 

5. Yhtenäistetään Harjavallan ja Eurajoen osastojen toimintatapoja 
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2. Rajapintakäytäntöjen kehittäminen 
1. Sovittujen kotiutuskäytäntöjen edelleen juurruttaminen, tavoitteena onnistuneet kotiutukset ja asiakas-

tyytyväisyys 

2. Moniammatillisten ja yhtenäisten arviointimallien kehittäminen potilaan jatkohoidon ja kuntoutuksen 

sekä kotona asumisen turvaamiseksi sairaalajakson jälkeen 

3. Yhteistyön vahvistaminen oman organisaation sisällä ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa (mm. palvelu- 

ja hoitokodit) 

4. Sas-palaverien toiminnan tehostaminen (yhtenäiset kriteerit ksthky:n alueelle) 

5. Kuntoutustoiminnan integroiminen potilaan hoitojaksoon nopean kotiutumisen ja kotona selviytymisen 

tukemiseksi 

6. Tehostettujen kotikuntoutusjaksojen toteutus 

3. Potilaslähtöisen hoitotyön syventäminen 

1. Yksilöllinen, voimavaralähtöinen hoitosuunnitelma, jossa korostuu jatkohoidon suunnittelu ja kuntoutus 

2. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen 

3. Potilaan ja omaisten osallistaminen hoidon suunnittelussa 

4. Vastuuhoitajamallin kehittäminen 

4. Hoidon laadun parantaminen 

1. Organisaation sisäinen ja ulkoinen koulutus 

2. Tarvepohjainen ja oikeanlainen ammattitaitoinen resursointi ja toiminnanohjauksen kehittäminen kotihoi-

dossa 

5. Vanhuspalveluiden kehittäminen 

1. Jatketaan vastaanotto-/neuvontapalvelujen lisäämistä eri toimipisteissä palvelutarpeen mukaisesti yhteis-

työssä alueen sos.toimen kanssa 

2. Tehostetaan hoidon turvallisuutta ja jatkuvuutta vastuuhoitajamallin käyttöönotolla 

3. Kunnioitetaan vanhusten osallisuutta ja itsehoitoa   

6. Kotihoidon laajentaminen 

1.  Jatketaan kotisairaanhoitopalvelujen sisällön kehittämistä yhteistyössä kotisairaalan, terveyskeskussairaalan 

ja kotisairaanhoidon sekä alueen kunnallisten ja yksityisten toimijoiden kanssa 

7. Henkilöstön työkyvyn ylläpito 

1. Uuden työnjakomallin kehittäminen ja verkostoituminen 

2. Toimintaohjeiden päivittäminen ja tarkentaminen henkilöstön työn mielekkyyden ja turvallisuuden takaa-

miseksi 

3. Suunnitelmallinen täydennyskoulutus ja koulutuspalautteet 

4. Ergonominen työvuorosuunnittelu 

5. Informoidaan tulevasta sote-muutoksesta henkilökuntaa 

8. Saattohoidon kehittäminen 

1. Palliatiivisen hoidon poliklinikan toiminta vakiinnutetaan ja toiminnan kehittämistä jatketaan 

2. Kuntayhtymän alueen päivitetyn saattohoitomallin mukainen saattohoitotoiminta juurrutetaan käytäntöön ja 

toimintaa kehitetään edelleen 

3. Saattohoitoa toteuttavien työntekijöiden lisäkoulutus turvataan 

4. Kehitetään kotisairaalan ja palliatiivisen hoidon poliklinikan yhteistyötä 

 

Mittarit: Osaston hoitopäivät ja –jaksot 

Kotisairaalan käyntimäärät 

Hoitoisuusluokka 

Keskimääräinen hoitoaika, Hoitajamitoitus ja kuormitusprosentti 

NPS asiakaspalaute 

 

  TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2019/1-3 

 

Kuormitusprosentti Harjavallan osastolla on ollut 82,2 (keskimäärin 24,7 potilasta) ja Eurajoen osastolla 

90,1 (keskimäärin 9 potilasta). Hoitojaksojen pituus on Harjavallan osastolla ollut keskimäärin 5,8 päivää ja 

Eurajoen osastolla 9,9 päivää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terveyskeskussairaala 

 Harjavallan osasto (30 ss) Eurajoen osasto (10 ss) 

 kuormitus% pot. keskim. keskim. hoitoaika (pv) kuormitus% pot. keskim. keskim. hoito-aika (pv) 

tammikuu 71,3 21,4 5,5 85,8 8,6 8,4 

helmikuu 85,4 25,6 5,7 95,4 9,5 10,9 

maaliskuu 90,2 27,0 6,2 89,7 9,0 10,7 
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Harjavallan osastolla on hoidettu useita saattohoitoja. Palaute on ollut erinomaista. Omaiset ovat olleet aktiivi-

sesti mukana hoidossa. Omaisille tarkoitettu lepohuone osastolla on valmistumassa. 

 

Epidemiat kuormittivat helmi-maaliskuussa. Hoivapalveluissa asetettiin varotoimia konsultoimatta Satasairaalan 

infektioyksikköä. Kotiutushoitajan tehtävä on ollut hyvin haastava ja merkittävä. Jatkohoitojen sujuvassa toteut-

tamisessa (mm. intervallijaksot) on ollut huomattavia kuntakohtaisia eroja. Jonotusaika on saattanut kestää jopa 

yli kuukauden. Siirtoviivemaksuilta ei ole kokonaan vältytty. Tekoja-tiimillä on huomattava vaikutus joustaviin 

ja nopeisiin kotiutuksiin. 

 

Tammi–maaliskuun aikana Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan alueella kotisairaalan päivittäinen potilasmäärä 

on edelleen vaihdellut suuresti ollen minimissään kolme potilasta ja maksimissaan 18 potilasta. Kuukausittain 

tarkasteltuna päivittäisissä keskimääräisissä potilas- ja käyntimäärissä ei ole yhtä suurta vaihtelua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruuhkahuipuista on selvitty kohdentamalla tilapäisesti kotisairaalan, osaston ja kotisairaanhoidon joustavaa ja 

ammattitaitoista hoitajaresurssia joko osastolle tai kotisairaalaan kuormitusta vastaavasti.  

 

Osastonlääkärin säännölliset kierrot Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan tehostetun palveluasumisen yksiköissä 

ovat toteutuneet. Tavoitteena oli palveluasumisen asukkaiden kokonaisvaltainen terveyden arviointi sekä enna-

koivien hoitosuunnitelmien laatiminen. Ennakoivien hoitosuunnitelmien ja hoidon linjausten kirjaaminen on vä-

hentänyt varsinkin virka-ajan ulkopuolista konsultaatiotarvetta sekä sairaalasiirtoja. Kuitenkaan Geriatrin eri-

koislääkärin konsultaatiot eivät ole vielä tarkastelujaksolla vähentyneet ennakoidusti, mikä näkyy avohoidossa 

erikoislääkärisuoritteiden toteumassa. Toisena tavoitteena on selvittää kokeilun kautta kyetäänkö toiminnan 

kohdentamisella asumisyksiköihin painamaan Harjavallan osaston paikkalukua alemmas siten, että vanhan nk. 

C-siiven tilat riittäisivät osaston käyttöön. Tarkastelujakson kokemuksen perusteella tämä ei vaikuta mahdolli-

selta. 

 

Päivystävä kotisairaanhoitaja -toimintakokeilu alkoi tammikuun lopulla Harjavallassa, Kokemäellä ja Nakkilas-

sa. Potilaat ohjautuvat nyt kotihoidosta entistä paremmin oikeaan aikaan oikeaan hoitopaikkaan. EKG-

tutkimusten Nea-link sähköinen tietojärjestelmä on otettu myös kotisairaanhoidon käyttöön. Kokemäen kaupun-

gin kotihoidon henkilöstövajeeseen vastattiin nopeasti lisäämällä sisäisin järjestelyin resursseja Kokemäen koti-

sairaanhoitoon.  

 

 

2.2.4 Erityispalvelujen tehtäväalue  

Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: psykososiaaliset erityispalvelut (Psykologipalvelut, 

perheneuvola, puheterapiapalvelut ja kuntoutusohjaus) sekä sosiaalipalvelut (vammaispalvelut, psykososiaaliset 

asumispalvelut sekä lastenvalvojan palvelut) 

 

 

 Yksikkö: Psykososiaaliset erityispalvelut 

 
 Terveyskeskuspsykologit ja opiskeluhuollon psykologit 

 TAVOITTEET: 

1. Tuetaan nuorten ja aikuisten selviytymistä psyykkisissä ongelmissa ja autetaan löytämään omia 

voimavaroja ja hallintakeinoja. Tuetaan nuorten ja aikuisten selviytymistä kriisitilanteissa. 

2. Osallistutaan asiakkaiden voimavarojen ja toimintakyvyn selvittelyyn kuntoutustarpeen arvioimiseksi. 

3. Selvitellään alle kouluikäisten lasten kehitysongelmia ja erityisvaikeuksia, jotta voidaan käynnistää 

varhaista tukea ja tarvittavia kuntoutustoimia. 

4. Kehitetään psykologipalveluja osana terveyskeskuksen psykiatrista työryhmää. 

5. Ohjataan psyykkistä tukea ja psykiatrisia palveluja tarvitsevia asiakkaita heidän tilanteeseensa parhaiten 

soveltuvan avun piiriin. 

 kotisairaala: Harjavalta, Kokemäki, Nakkila  

 pot. min pot. max pot. keskim. käynnit/kk käynnit/pv (ka) konsultaatiot/kk 

tammikuu 7 18 11,7 596 19,2 169 

helmikuu 5 17 8,3 340 12,1 134 

maaliskuu 3 15 8,0 396 12,8 91 
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6. Tarjotaan sopimusten mukaisia opiskeluhuollon psykologipalveluja perus- ja toisen asteen 

oppilaitoksille.  

7. Kehitetään edelleen eri toimijoiden välisenä yhteistyönä käytäntöjä.  

8. Vakiinnutetaan yhteisöllistä psykologista vaikuttamista sekä tarjotaan yksilöllistä psyykkisen 

hyvinvoinnin ja oppimisen tukea. 

 

 Perheneuvola 

TAVOITTEET: 

1. Alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen, tunne-elämän ongelmien ja sosiaalisen 

tilanteen arviointi ja hoidon järjestäminen; tarvittaessa ohjanta erikoissairaanhoitoon. 

2. Mahdollisimman nopea avun saatavuus akuuteissa lasten, parien ja perheiden kriiseissä 

3. Perheen ja parin omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen ongelmatilanteessa 

4. Yhteistyöverkostojen hyödyntäminen perheiden tukemisessa 

5. Perheneuvolatyön kehittäminen vastaamaan asiakkaiden ja yhteistyötahojen nykyisiä ja muuttuvia 

tarpeita 

 

Puheterapiapalvelut 

TAVOITTEET:  

1. Todetaan puheen, kielen ja kommunikaation häiriöt varhain ja käynnistetään kuntoutustoimia. 

Arvioidaan lasten ja aikuisten syömiseen ja nielemiseen liittyviä vaikeuksia. 

2. Tarjotaan puheterapiapalveluja niitä tarvitseville. 

3. Tuetaan lapsen kielen, puheen ja vuorovaikutustaitojen kehitystä ja pyritään lieventämään kielellisiä 

oppimisvaikeuksia yhteistyössä päivähoidon ja koulun erityisopetuksen kanssa. Pyritään vaikuttamaan 

ennaltaehkäisevästi vaikeuksien kasaantumiseen. 

4. Kehitetään yhteistyötä ohjaavien tahojen kanssa puheterapiaresurssin kohdentamiseksi ja toiminnan 

suunnittelemiseksi. 

 

Kuntoutusohjaus 

TAVOITTEET: 

1. Asiakaslähtöinen kuntoutumista tukeva ohjaus, neuvonta ja seuranta. Kuntoutuspalveluiden oikea-

aikainen toteutuminen. 

2. Toimitaan asiakaslähtöisesti ja tarveperusteisesti kuntoutuksen asiakaspalvelun toteuttamisessa. 

Tehdään yhteistyötä muiden asiakkaan kuntoutusprosessiin liittyvien toimijoiden kanssa ja 

hyödynnetään kuntoutuksen eri palvelujärjestelmien tuntemusta. 

3. Osallistutaan olemassa olevien kuntoutuspalveluiden kehittämiseen ja kuntoutusmahdollisuuksien 

lisäämiseen valtakunnallisten suositusten mukaisesti. 

4. Osallistutaan tarvittaessa vammaispalvelulain mukaisten päätösten valmisteluun sosiaalipalvelujen 

työryhmässä. 

5. Tehdään kuntoutussuunnitelma monialaisesti ja moniammatillisesti yhdessä kuntoutujan ja/tai hänen 

omaistensa kanssa. 

 

  

 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2019/1-3 

  

Psykososiaalisten erityispalveluiden suoritteet ovat toteutuneet tarkastelukaudella talousarvioon nähden tasaisen 

kertymän mukaisesti huolimatta puuttuvasta resurssista perheneuvolassa ja puheterapiassa. Psykologipalvelut 

ovat toteutuneet suunnitellusti. Erikoislääkäritoiminnan takia psykologisten tutkimusten tarve lääketieteellisen 

diagnostiikan ja hoitosuunnitelmien laatimisen tueksi on suurta. Erityisesti lastenneurologin työhön liittyvien 

tutkimusten tarve on kasvanut.  Loppuvuonna 2018 sovittiin Harjavallan ja Nakkilan sivistystoimen työntekijöi-

den kanssa koulupsykologin työskentelyn muutoksesta enemmän konsultatiiviseen suuntaan samalla rajaten 

psykologisten tutkimusten tekemistä tarkasti harkitulle kohderyhmälle. Konsultatiivinen työmalli on otettu käyt-

töön onnistuneesti ja epätarkoituksenmukaiset laajat tutkimukset ovat vähentyneet konsultaatioiden myötä. Tar-

kastelujaksolla I asteen opiskelijoista on koulupsykologia konsultoitu 58 erillisen asiakkaan asioissa.  Koulupsy-

kologin työresurssia kuluu moniammatilliseen työskentelyyn lastenneurologin kanssa. Kokonaisuutena lasten 

oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen sairauksien diagnostiikka ja hoito on tarkastelujaksolla suurelta osin 

toteutunut peruspalveluissa erikoissairaanhoidon sijaan.   

 

Perheneuvolan palveluiden kysyntä on ollut suurta ja palveluun on jonoa. Perheneuvolan osallistuminen systee-

misen lastensuojelun tiimiin ei ole resurssipulan takia tarkastelukaudella toteutunut. Psykologin tutkimuksia on 

suunnitellusti ostettu Coronaria Oy:ltä perheneuvolan resurssipulan takia. Terapiajaksoja on samoin tuotettu os-

topalveluna yksityisen ammatinharjoittajien toimesta.   
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Puheterapiapalveluja on tuetettu suunnitellusti, mutta aiempien vuosien tapaan osittain on turvauduttu lääkinnäl-

lisenä kuntoutuksena myönnettyihin ostopalveluihin erityisesti kuntoutusjaksojen osalta. Tarkastelukaudella 

asiakastyytyväisyyden seurantaan on panostettu suunnitellusti. Seuranta on kohdistettu puheterapiapalveluun ja 

asiakastyytyväisyys on ollut huipputasoa.    Asiakaspalvelukysely tehtiin suunnatusti puheterapian asiakkaille 

(90 vastausta). Yhtenä osana kartoitettiin palvelun NPS-lukua, joka oli 88/100. 

 

Kuntoutusohjaus ja kuntoutuksen työryhmät ovat toteutuneet tarkastelukaudella suunnitellusti. Yhteistyö jäsen-

kuntien toimijoiden kanssa on muuttunut tiiviimmäksi ja moniammatillisia vastaanottoja on järjestetty kuntou-

tuksen asiakkaille kuntoutussuunitelmien laatimiseksi suunnitellusti. Kuntayhtymän omat erikoislääkäripalvelut 

mahdollistavat yhteistyössä kuntayhtymän kuntoutuksen ja sosiaalipalveluiden sekä jäsenkuntien peruspalvelui-

den kanssa kuntoutussuunnitelmien laatimisen tilanteissa, joissa aiemmin on tarvittu erikoissairaanhoidon hoito-

jaksoa.  Tarkastelujakson aikana erityisesti lapsipotilaiden kuntoutussuunnitelmien laatimista omana toimintana 

on kyetty lisäämään liittyen lastenneurologian erikoislääkäriosaamisen saamista osaksi peruspalveluiden mo-

niammatillista tiimiä.  

 

 

 Yksikkö: Sosiaalipalvelut  

 

Vammaispalvelut ja psykososiaaliset asumispalvelut 

TAVOITTEET: 

1. Vaikeavammaisten asiakkaiden tarpeita vastaavat vammaispalvelulain mukaiset palvelut 

2. Edistää vaikeavammaisten tasavertaista suoriutumista sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia 

esteitä ja haittoja 

3. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumisen tukeminen ja koordinaattorina toimiminen 

erikoissairaanhoidon ja kuntien palvelujen välillä 

4. Yhteistoiminnan kehittäminen ja syventäminen eri toimijoiden kanssa 

5. Erityispalvelujen tehtäväalueen asiantuntijapalveluiden sisäisen konsultoinnin ja yhteistyön kehittäminen 

6. Laadukas asiakastyö 

7. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö 

 

  Lastenvalvojan palvelut 

TAVOITTEET:                      
1. Lapsen perheoikeudellisen aseman turvaaminen sopimusteitse 

2. Uuden isyyslain mukainen toiminta isyyden selvittämisessä ja tunnustamisessa     

3. Erityispalvelujen tehtäväalueen asiantuntijapalveluiden sisäisen konsultoinnin ja yhteistyön kehittäminen 

4. Verkostomaisen perhekeskusmallin mukaisen toimintatavan valmistelu ja toteuttaminen 

5. Laadukas asiakastyö 

6. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö 

 

 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2019/1-3 

Vammaispalveluissa on aloitettu palvelusetelisääntökirjan valmistelu yhteistyössä jäsenkuntien ja Porin perus-

turvan kanssa vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalveluihin sekä työ- ja päivätoimintaan. 

 

Jäsenkuntien kanssa on yhteistyössä suunniteltu neuropsykiatristen valmentajien koulutusta Keski-Satakunnan 

alueelle ja asiassa tehty yhteistyötä Samk:n kanssa. Tavoitteena on vahvistaa osaamista kuntien perustasolla 

koulutuksen avulla. 

 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien psykososiaaliset asumispalvelut on kilpailutettu loppuvuodesta 2018 ja 

hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa on laadittu sopimukset 1.2.2019 alkaen. Jäsenkuntien kanssa on ollut 

yhteistyöneuvottelu päihdekuntoutujien palveluista ja hoitoprosesseista, ja tavoitteena on kuvata kunnittain 

päihdekuntoutujien palvelut ja hoitopolut, sekä kehittää ja tehostaa yhteistyötä jäsenkuntien ja kuntayhtymän 

kesken. 

 

Lastenvalvojan palveluissa on valmistauduttu ja kouluttauduttu uuteen 1.4.2019 voimaan tulevaan äitiyslakiin. 

Perheneuvolan kanssa yhteistyötä on kehitetty ja tiivistetty, ja työntekijöiden säännölliset tapaamiset ovat noin 3 

viikoin välein.  

  

Mittarit: Sosiaalipalveluissa oikaisuvaatimuksia 2, muistutukset/kantelut 0 

Käsittelyajat: Hakemukset pystytään ottamaan käsittelyyn määräajassa (7pvä), samoin päätökset pystytään te-

kemään määräajassa (3kk). Lastenvalvojapalveluihin on jonoa n 2-3 viikkoa. Päätösten pitävyys oikeusasteissa: 

1 valitus hylätty hallinto-oikeudessa 

NPS –palaute Psykososiaaliset erityispalvelut 88,00.  
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VAMMAISPALVELUT

PSYK.SOS.ASUMISPALVELUT

Kunnilta siirtyneet

päätökset

KULJETUSPALVELU 1.1.2011 31.12.2014 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.3.2019

Eurajoki 79 96 84 122 116 118

Harjavalta 152 164 147 147 142 142

Kokemäki 154 148 136 145 125 123

Nakkila 122 124 107 102 102 103

Luvia 41 35 0 0 0

YHTEENSÄ 507 573 509 516 485 486

HENKILÖKOHTAINEN APU

Eurajoki 5 18 24 38 40 40

Harjavalta 9 45 45 44 46 47

Kokemäki 16 41 44 38 39 38

Nakkila 9 24 29 26 27 26

Luvia 6 8 0 0 0

YHTEENSÄ 39 134 150 146 152 151

ASUMISPALVELUT

Psykososiaaliset

Eurajoki 6 9 10 11 10 11

Harjavalta 9 16 17 18 19 22

Kokemäki 15 13 14 14 18 16

Nakkila 9 12 10 11 11 11

Luvia 3 3 0 0 0

YHTEENSÄ 39 53 54 54 58 60

Vpl:n mukaiset

Eurajoki 3 2 1 5 5 6

Harjavalta 5 11 7 9 9 9

Kokemäki 3 7 8 9 10 9

Nakkila 1 4 4 3 3 3

Luvia 0 0 0 0 0

YHTEENSÄ 12 24 20 26 27 27

Palveluasuminen kotona

Eurajoki 3 7 6 11 10 9

Harjavalta 1 3 3 5 3 3

Kokemäki 11 10 8 8 7 7

Nakkila 0 5 6 6 6 6

Luvia 7 5 0 0 0

YHTEENSÄ 15 32 28 30 26 25

ASUNNON MUUTOSTYÖT JA ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET2014 2016 2017 2018 1.1-31.3.19

Eurajoki 19 7 5 4 1

Harjavalta 16 5 11 7 2

Kokemäki 15 6 4 10 0

Nakkila 2 4 8 10 0

Luvia 6 2 0 0 0

YHTEENSÄ 58 24 28 31 3  
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Lastenvalvojan palvelut: päätösten määrät

Elatussopimukset

2011 2014 2016 2017 2018 1-3/2019

Eurajoki 32 53 19 76 99 14

Harjavalta 63 40 86 69 80 17

Kokemäki 34 59 77 88 79 10

Luvia 31 45 0 0 0

Nakkila 32 34 51 39 48 18

yhteensä 161 217 278 272 306 59

Huolto-, asumis- ja tapaamisoikeussopimukset

2011 2014 2016 2017 2018 1-3/2019

Eurajoki 45 40 36 98 95 27

Harjavalta 66 52 85 80 96 8

Kokemäki 38 64 82 69 78 13

Luvia 35 35 0 0 0

Nakkila 43 41 60 30 48 11

yhteensä 192 232 298 277 317 59

Isyyden selvittäminen

2011 2014 2016 2017 2018 1-3/2019

Eurajoki 38 14 17 29 37 11

Harjavalta 43 31 26 27 29 3

Kokemäki 22 25 30 26 26 5

Luvia 12 15 0 0 0

Nakkila 29 15 18 14 22 1

yhteensä 132 97 106 96 114 20

Olosuhdeselvitykset käräjäoikeudelle

2011 2014 2016 2017 2018 1-3/2019

Eurajoki 1 1 3 1 3 2

Harjavalta 2 0 1 1 2 0

Kokemäki 1 1 4 0 3 0

Luvia 0 2 0 0 0

Nakkila 2 0 2 2 2 1

yhteensä 6 2 12 4 10 3  
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3. TOIMINTATILASTOJA AJALTA TAMMI-MAALISKUU 2019 

 

3.1 Terveydenhuollon valinnanvapaus  
Terveydenhuoltolain mukaan potilas voi valita terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palve-

luistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain 

yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaihdosta tulee tehdä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle ter-

veysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Vuoden 2019 alusta tilastoa on lähdetty 

seuraamaan kuukausitasolla.  

 

 

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu 
 Tulleet  3 5 8 

  Lähteneet  5 6 1 
  Nettovaikutus -2 -1 7 
   

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       
Pohjatilasto ajalta 1.1.2014 – 31.3.2019 

 

31.12.2018 31.3.2019 

Tulleet  715 731 

Lähteneet                  202 214 

Nettovaikutus 513 517 
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3.2  Kuntasuoritteet  
Käyntisuoritteet ovat kertyneet alkuvuoden aikana talousarviossa arvioidun mukaiset. Seuraavassa on kuntasuo-

ritteiden toteumaraportointi 1-3 kuukauden osalta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntasuoritteet 1-3 kk Eurajoki Hvalta Kmäki Nakkila YHT. Tot-arv. -19 TA 2019

Lääkärin vast.oton käynnit 5058 3646 3327 2318 14349 55000 56250

osuus kok. käynneistä 35,2 25,4 23,2 16,2 100,0 sis.käy korvaavat

käynnit/asukas 0,85 0,49 0,43 0,41 0,48 konsultaatio t

E-lääkärin vast.ottokäynnit 362 706 933 641 2642 9687 6030

osuus kok. käynneistä 13,7 26,7 35,3 24,3 100,0

Käy korvaavien kons.osuus 76 559 812 470 1917

käynnit/asukas 0,06 0,10 0,12 0,11 0,09

Hammashuollon käynnit 2587 1476 1444 1349 6856 26200 28045

osuus kok. käynneistä 37,7 21,5 21,1 19,7 100,0

käynnit/asukas 0,44 0,20 0,19 0,24 0,23

Kotisairaanhoidon käynnit 1152 324 1099 384 2959 10850 10430

osuus kok. käynneistä 38,9 10,9 37,1 13,0 100,0

käynnit/asukas 0,19 0,04 0,14 0,07 0,10

Kotisairaalakäynnit 115 712 550 315 1692 6500 7910

osuus kok. käynneistä 6,8 42,1 32,5 18,6 100,0

käynnit/asukas 0,02 0,10 0,07 0,06 0,06

Asiantuntijahoitajakäynnit 1642 2640 1932 1384 7598 27800 27771

osuus kok. käynneistä 21,6 34,7 25,4 18,2 100,0

Käy korvaavien kons.osuus 621 1058 757 647 3083

käynnit/asukas 0,28 0,36 0,25 0,24 0,25

Muut hoitajakäynnit 5205 2839 2865 2076 12985 49800 54800

osuus kok. käynneistä 40,1 21,9 22,1 16,0 100,0

Käy korvaavien kons.osuus 1428 681 428 484 3021

käynnit/asukas 0,88 0,38 0,37 0,36 0,43

Muun avohuollon käynnit 2476 2842 2731 1650 9699 37200 45000

osuus kok. käynneistä 25,5 29,3 28,2 17,0 100,0

käynnit/asukas 0,42 0,38 0,35 0,29 0,32

Vuodeosaston hoitopäivät 86 854 1043 476 2459 10050 10370

osuus kok. hoitopäivistä 3,5 34,7 42,4 19,4 100,0

hoitopäivät/asukas 0,01 0,12 0,13 0,08 0,08
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3.3  Hoitotakuun toteutuminen 

 

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen lääkärin vastaanotolla  

Keskimääräinen odotusaika 3/2019 Kiireettömän hoidon osalta lääkärin vastaanotolla hoitotakuu täyttyy. Kes-

kimääräinen odotusaika on 8,5 vrk. Hoitoon pääsy aika on laskenut Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terveys-

asemien osalta. Hoidon odotuksen aika vaihtelee terveysasemittain seuraavasti: 

 

Harjavalta  9,0 päivää 

Kokemäki  9,2 päivää 

Nakkila  8,3 päivää 

Eurajoki  9,0 päivää  

Luvia 7,1 päivää 

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen suun terveydenhuollossa 

Keskimääräinen odotusaika 3/2019 Suun terveydenhuollon osalta myös hoitotakuu täyttyy ja odotusaika kii-

reettömään hoitoon on 4-12 viikon välillä. Odotusajat vaihtelevat hammashoitoloiden välillä. 

 

Harjavalta  2 kuukausi 

Kokemäki  2 kuukausi 

Nakkila  3 kuukautta 

Eurajoki  2 kuukautta 

Luvia  4 kuukautta 
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3.4  Talous- ja toimintakatsauksen 1-3 kk:n tuloslaskelma 

 
 

 

  

TULOSLASKELMA 1-3/2019 
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Toimintatuotot tammi-maaliskuu 2019 ovat tuloslaskelman mukaan yhteensä noin 8 milj. € ja toimintakulut 7,6 

milj. €. Kulujen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on ollut 25,0 %. Henkilöstökulut ovat olleet maalis-

kuun lopussa yhteensä 3,0 milj. €, toteutumisprosentin ollessa 22,7 %. 

 

Palvelujen ostot ovat nousseet edellisestä vuodesta 6,1 %. Ostopalveluja lisääntyminen johtuu laboratoriopalve-

luiden liikkeenluovutuksesta. Ostopalveluita käytetään lisäksi erityisesti päihde- ja mielenterveys- sekä vam-

maispalveluissa sekä avohuollossa hammaslääkäritoiminnassa ja työterveyshuollossa.  

 

Avustusten toteuma maaliskuun lopussa oli yhteensä 0,4 milj. €, toteuma on hieman alle edellisvuoden tasoa.  

Avustuksiin kirjataan vammaisten henkilökohtaiset avustajakustannukset ja henkilökohtaisen avun ostopalvelut.  

 

Muiden toimintakulujen kustannukset olivat tammi-maaliskuussa noin 0,3 milj. €. Muut toimintakulut ovat edel-

lisvuoden tasolla. Muissa toimintakuluissa ovat mm. rakennusten ja huoneistojen- sekä koneiden ja laitteiden 

vuokrat, välittömät verot (kiinteistövero) jne. sekalaiset kulut. 

 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että kulut ja tuotot ovat arvioidun mukaiset. Maksuvalmius kuntayhtymässä on 

suhteellisen hyvä. 
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Yhteenveto kuntien maksuosuuksista erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollos-

sa tammi- maaliskuussa 2019  
 

 

ERIKOISSAIRAANHOITO: (ei sisällä kalliin hoidon tasauksia)

a. SAIRAANHOITO (1.000 €:na)

Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Tot 1-3/2018 Tot 1-3/2019 Mu % 18/19

Eurajoki 10146 10809 11044 10660 2 331 2 723 16,8

Harjavalta 9765 9517 10058 11347 2 621 2 862 9,2

Kokemäki 9400 9974 10428 9422 2 238 2 352 5,1

Nakkila 7006 6693 6468 7085 1 625 1 721 5,9

YHT 36 317 36 993 37 998 38 514 8 815 9 658 9,6

b. SOSIAALIPALVELUT (1.000 €:na):

Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Tot 1-3/2018 Tot 1-3/2019 Mu % 18/19

Eurajoki 1 523 1 484 1 968 1 898 437 475 8,7

Harjavalta 984 1 081 1 360 1 657 443 383 -13,5

Kokemäki 1 264 1 434 1 524 1 709 386 448 16,1

Nakkila 775 818 932 898 235 229 -2,6

YHT 4 546 4 817 5 784 6 162 1 501 1535 2,3

c: Yleislääketieteen päivystys (1.000 €:na):

Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Tot 1-3/2018 Tot 1-3/2019 Mu % 18/19

Eurajoki 250 259 65 32 10 9 -10,0

Harjavalta 231 237 47 28 8 8 0,0

Kokemäki 229 231 41 25 7 6 -14,3

Nakkila 180 181 34 26 8 7 -12,5

YHT 890 908 187 111 33 30 -9,1

Eurajoen vuosien 2015 ja 2016 luvut pitävät sisällään Luvian luvut.

0

2 000

4 000

Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila

esh,sairaanhoito 1-3 kk

Tot 1-3/2018 Tot 1-3/2019

0

200

400

600

Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila

esh, sosiaalipalvelut 1-3 kk

Tot 1-3/2018 Tot 1-3/2019

 
 

Siirtoviivemaksuja jäsenkunnista on kertynyt kahdelle: Harjavalta 2 potilasta 3 hoitopäivää yht. 1800€ ja Kokemäki 3 

potilasta 4 hoitopäivää yht. 2400€. Siirtoviivemaksuja on kertynyt vain maaliskuulta.   
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4 KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA SEKÄ ARVIO VUODEN 2019 

TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSESTÄ SEKÄ TULEVAISUUDEN 

HAASTEISTA 
 

Terveyskeskuksen toiminta on vastannut toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita tammi-maaliskuun osalta. 

Palvelutarpeeseen on pystytty vastaamaan hyvin kaikissa vastaanottopisteissä. Lääkäritilanne on ollut hyvä 

ja palveluita on pystytty järjestämään suunnitellusti. Alkuvuodelle ei ole ajoittunut aiempien vuosien tapaan 

influenssan mukana tuomaa kysyntäpiikkiä, joka olisi nostanut huomattavasti suoritemääriä. Lääkärinvas-

taanoton toiminnallinen kehittäminen näkyy sekä avoterveydenhuollon suoritemäärissä että erityisesti hoi-

toon pääsy aikojen huomattavana paranemisena.  

 

Sosiaalipalveluissa kustannusarvio on pitänyt hienosti. Toteumaennuste 31.3.2019 tilanteessa näyttää olevan 

alle arvioidun.  

 

Avo- ja sairaalapalveluissa jäsenkuntien käyttö on ollut alkuvuoden suunnitellun mukaista. Joustavan jatko-

hoidon toteuttamiseksi ja siirtoviiveiden välttämiseksi yhteistyöhön kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä tu-

lee edelleen 

 panostaa. Osaston hoitopäiväarvio tasaisella kertymällä vuositasolla olisi noin 10.050 hoitopäivää. Kotisai-

raalan potilasmäärät ovat arvioidun mukaisen.  

 

Erikoislääkärijohtoisen toiminnan laajentaminen lastenneurologilla lisää suoritetoteumaa yli arvioidun. Las-

tenneurologi on aloittanut kokeiluna vuoden 2018 aikana. Konsultaatiot psykiatriassa ja geriatriassa ovat 

myöskin lisääntyneet. Toteuma-arvio koko vuodelle tulee olemaan talousarviota suurempi.  

 

Taloussuunnittelu on ollut haastava vuoden 2019 osalta kahdesta syystä: 1) Talousarviossa on tehty siten, et-

tä neuvottelut kuvantamisen liikkeenluovutuksesta käydään vuoden 2019 aikana. Laiteuusinnan tarve tuli 

loppu vuonna 2018 kirittämään liikkeenluovutus ajankohtaa ja toteuma 1.4.2019 muuttaa kuvantamisen pal-

velut ostopalveluiksi. Hinnat määräytyvät Satadiag:n voimassa olevan hinnaston mukaan. Kuvantamisen 

liikkeenluovutus vaikuttaa talouden kulupuolen nousuna loppu vuotta kohden enenevissä määrin. 2) Työter-

veyshuollon yrityksille myytävän sairaanhoidollisten palveluiden liikkeenluovutus piti tapahtua vuoden 

alussa. Neuvottelut aloitettiin uuden osapuolen kanssa vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. 

Liikkeenluovutuksen toteutuminen ajoittuu vasta syksylle. Talousarviosta siis puuttuu sekä tulo ja menopuo-

lelta nämä työterveyshuollon osalta. Hinnankorotusilmoitukset toteutuessaan erityisesti Eurajoen ko-

konaisulkoistuksen osalta nostavat ennakoimattomasti menoja kuluvalle vuodelle. Lisäksi perusterveyden-

huollon pakollisia kalustopäivityksiä tulee tehdä vuoden aikana.  

 

Edellä mainitut toiminta- ja taloustiedot tiedostaen vuoden 2019 tuloksen arvioidaan olevan ensimmäisen 

vuosineljänneksen suorite ja taloustoteumalla haastava päästä talousarvion tulostavoitteeseen vuonna 2019, 

joka oli valmiiksi alijäämäinen. Talouden kehitystä ja toiminnan kehittämisen kautta tulleita muutoksia seu-

rataan tiiviisti. Lisäksi mm. hinnan muutoksia joudutaan tekemään vuoden aikana toiminnallisten muutok-

sen vuoksi (kuvantamisen liikkeenluovutus). 

    

 
 

 

  

 

 

 

LIITE Kuntalaskutetut suoritteet kunnittain ja  

koko kuntayhtymä mukaan lukien muut kuin jäsenkunnat. 
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